
R$                               310.418,00 
R$                               223.769,00 
R$                                 31.795,00 
R$                                   5.360,00 
R$                               571.342,00 

R$                                 45.697,00 
R$                                 12.804,00 
R$                                 58.501,00 

R$                                   1.188,00 
R$                                   1.188,00 

 R$                           1.611.974.87
310.418,00R$                                

R$                           1.301.556.87 
R$                                 45.697,00 
R$                           1.347.253.87 

R$                               568.678,00 
R$                                 31.795,00 
R$                               536.883,00 
R$                                 12.804,00 
R$                                   1.188,00 
R$                               550.875,00 

R$                                 92.900,00 
R$                                   2.176,00 
R$                                   1.000,00 
R$                                      742,45 

  NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015

3.2 - A contrapartida dos recursos oriundos de convênios e contratos, registrados no ativo, foram contabilizadas no passivo, recursos de projetos, em
execução de acordo com os itens 11 da Resolução CFC 1.409/12, e item 15A da  NBCTG 07 (R1).

4.4 A receita proveniente dos recursos para custeio no valor de R$ 2.522.865,87 das prefeituras e empresas estão demonstradas da seguinte forma : 

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos composta por municipios
e empresas, que tem como objetivo Planejar e fomentar ações nas áreas de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, sócio-cultural que promovam a
proteção, preservação e conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável; Desenvolver, gerenciar e executar serviços, atividades e obras de
interesse dos consorciados, visando a implementação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gestão dos Recursos Hídricos; Dar apoio técnico e financeiro aos
Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos e ao Comite das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para execução dos
planos e programas definidos por essas instancias; Estimular a produção cultural, nas suas variadas formas, utilizando-a como instrumento de comunicação de
valores, desenvolvimento da sensibilidade, percepção e criatividade para com o meio ambiente, visando a integração, intercambio entre cidades, grupos e o
cidadão.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Contribuições de empresas Públicas : 
Total das receitas:

(=) total das contribuições recebidas no exercício

Sub Total:
(+) Recebidas de exercícios anteriores 

Contribuições de empresas Privadas : 
Total das receitas                                                                   
(-) Provisionadas como a receber do exercício:                                      

Reembolso Diversos

(+) Recebidas de exercícios anteriores                               

4.5 Receitas Eventuais:

(=) total das contribuições recebidas no exercício             

Sub total:                                                                                  

Apoio Financeiro 
Colaborador Ambiental

Total:
4.3 Foram recebidas no exercício contribuições referente a exercício seguinte na seguinte ordem::

Total:
De Empresas Privadas

(-) Provisionadas como a receber  do exercício:   

(+) Recebidas de exercício seguinte

Estão registradas sob o título de receitas eventuais no valor de R$ 96.818,45:

Cursos/Seminários/Congressos

De empresas Privadas:   

1. Contexto Operacional
,

3.1 – As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência;

De empresas Públicas:    

3.6 - Os ativos e passivos realizáveis em prazo de até 360 dias estão apresentados como circulante e após 360 dias estão no não circulante.

4.1. Os valores a receber, referem-se a contribuições de empresas públicas e privadas, assim composto:

Total

4.2 Foram recebidas no exercício contribuições referente ao exercício anterior na seguinte ordem:

Empresas Públicas contribuições do exercício

Empresas Privadas contribuições do exercício
Empresas Públicas contribuições de exercícios anteriores

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei n.º 11.638/2007, Lei
11.941/2009, que alteram artigos da lei 6404/76, e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade CFC n.º 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, NBC T
10.19 ( entidade sem fins lucrativos) NBC TG 07 (R1) e demais disposições complementares exigidas.

3. Principais práticas Contábeis adotadas:

3.3 A contrapartida dos recursos provenientes de contribuições para custeio, registradas no ativo foram contabilizadas, na Receita, de acordo com o item 16 da
NBCTG 07 (R1).

3.5 – As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço;

4. Contribuições para custeio 

Empresas Privadas contribuições de exercícios anteriores

3.4 A contrapartida dos recursos provenientes de contribuições para custeio do exercício não recebidas, no valor de R$ 342.213,00 registradas no ativo foram
contabilizadas, no Passivo, como Receita Diferida de acordo com o item 15A da  NBCTG 07 (R1).



R$                             1.457.889,08 
R$                               216.490,44 
R$                               251.280,38 
R$                               159.727,58 
R$                                 64.543,22 
R$                                 27.333,52 
R$                                   7.016,68 
R$                               148.909,24 

R$                             1.457.889,08 
R$                               236.192,17 
R$                               261.197,76 
R$                             1.352.483,49 

R$                               251.280,38 
R$                                 48.355,52 
R$                                 47.860,10 
R$                                 31.577,75 
R$                               219.207,21 

R$                             1.352.483,49 
R$                               216.490,44 
R$                               219.207,21 
R$                               159.727,58 
R$                                 64.543,22 
R$                                 27.333,52 
R$                                   7.016,68 
R$                               148.909,24 
R$                             2.276.111,38 

R$                               124.898,88 
R$                                 20.348,58 
R$                                   1.960,57 
R$                               106.510,87 

R$                                 20.348,58 
R$                                 20.348,58 

R$                               192.924,69 
R$                               493.159,79 
R$                               328.671,65 
R$                                 11.368,87 
R$                               368.781,70 

R$                               328.671,65 
R$                               328.671,65 

R$                                 17.437,21 
R$                                 17.437,21 

6.3.1 Encerrada a conta  671 Patrocínio tendo sido transferido o saldo para conta de custeio

R$                                   5.128,90 
R$                                      533,76 
R$                                   5.662,66 

(+) Receita no exercício                                                       

6.2  Convênio REPLAN II

(+) obrigações provisionadas no início do exercício       

Despesas com comunicação                                              

(-) obrigações provisionadas no final do exercício         

5.1 As despesas de custeio do Consórcio PCJ,  no valor de R$ 2.333.190,14 registram : 
Salários e encargos e rescisões trabalhistas                   

5. Despesas de Custeio 

Despesas específicas                                                           
Despesas Administrativas                                                    
Despesas com viagens                                                       

(-) depreciação de bens do ativo imobilizado                  
(+) obrigações provisionadas no início do exercício        

Despesas com veículos 

Total das despesas do exercício                                        

(=) total gasto com salários e encargos no exercício       

5.3 Despesas administrativas 

5.2 Salários , encargos e rescisões trabalhistas
Total das despesas do exercício                                      

Despesas financeiras                                                           
Despesas com execução de projeto                                  

6.1.1 Reconhecimento na receita em atendimento a resolução CFC nº 1409/12 :
Aplicações no convênio no exercício                                 
(=) valor reconhecido como receita                                   

Receita diferida no início do exercício

(=) Receita diferida no final do exercício                            
(+) receitas financeiras no exercício                                   

(+) receitas financeiras no exercício                                  
(=) Receita diferida no final do exercício                          

6.2.2 Reconhecimento na receita em atendimento a resolução CFC nº 1409/12 :
Aplicações no convênio no exercício                                 

Despesas com comunicação                                              

(-) obrigações provisionadas no final do exercício           
(=) total gasto com despesas administrativas                  

5.4 Total geral gasto no exercício custeio:  

(+) receitas financeiras no exercício                                  
(=) Receita diferida no final do exercício                          

Despesas Administrativas                                                   
Despesas com viagens                                                        

Despesas com execução de projeto                                
Total das despesas de custeio no exercício                      

Receita diferida no início do exercício                               
(-) Aplicações no convênio  no exercício                            

Salários e encargos e rescisões trabalhistas                    
Despesas específicas                                                          

Despesas com veículos 

6. Demonstração da Aplicação Convênios/Contratos
6.1  Convênio REPLAN

Despesas financeiras                                                           

A conta de salários e encargos a pagar, no valor de R$ 261.197,76. registra o valor de R$ 180.649,13, referente a provisão para pagamento de férias e
encargos, em obediência ao príncipio da competência. 

7. Prestação de Serviços específicos

(-) Aplicações no convênio  no exercício                            

6.3  Patrocínio

(=) valor reconhecido como receita                                   

6.4  Convênio FEHIDRO

Transferido para custeio                          

Receita diferida no início do exercício                              

Receita diferida no início do exercício

7.1  Disponibilizado pelo Consórcio PCJ mão de obra específica ao Convênio Replan na ordem de R$ 116.141,14

9. Passivo Circulante

8.1 O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com indicação da depreciação acumulada pelo método linear, com base nas taxas que levam em
consideração a vida útil dos bens, conforme demonstrado a seguir:

8.2 O imobilizado se apresenta pelos valores originais, com indicação inclusive da depreciação acumulada nas taxas normais de: 4% para imóveis, 20% para
equipamentos de informática, 20% para veículos e 10% nos demais itens, sendo que houve uma variação no período findo, sendo R$ 81.433,40, referente
aquisições do Consórcio PCJ, R$ 53.162,70  referente a depreciação.

8. Imobilizado

10. Passivo Não circulante



R$                               106.510,87 
R$                               368.781,70 
R$                                   5.662,66 

R$                               310.418,00 
R$                                 31.795,00 

COBERTURA VIGENCIA
774.000,00R$  12/04/2015 a 12/04/2016

50.000,00R$    14/04/2015 a 14/04/2016
50.000,00R$    14/04/2015 a 14/04/2016
50.000,00R$    14/04/2015 a 14/04/2016
50.000,00R$    14/04/2015 a 14/04/2016
50.000,00R$    14/04/2015 a 14/04/2016

Convênio Replan II                                                                

Veículo Voyage FHY 1678

Veículo Voyage ETK 7576
Veículo Voyage ETT 6263
Veículo S10 DBA 4654

Empresarial 
ITEM SEGURADO

Veículo Saveiro FHY 1450

12.1 Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de
eventuais sinistros.

12. Cobertura de Seguros 

11.1 O valor do Superávit no exercício registra o valor de R$ 120.424,81 referente as contas de custeio e o superávit das contas de convênios e contratos do
Consórcio PCJ, Bacia do Corumbataí, apurado no exercício de 2.015, no valor de R$ 471,02 registra rendimento de aplicação financeira, e depreciação de bens
que estão contabilizados no ativo imobilizado.     

11. Patrimônio Social

10.1 O saldo do título Recursos de Projetos em execução registrada no passivo não circulante, no valor de R$ 480.955,23 está representada pelos recursos de
projetos em execução dos seguintes convênios:
Convênio Replan                                                                

Convênio Fehidro                                                              

10.2 O saldo do título Receita Diferida de custeio registrada no passivo não circulante, no valor de R$ 342.213,00 está representada por contribuições de custeio
não recebidas no exercício na seguinte ordem :
Empresas Públicas                                                               
Empresas Privadas                                                                


